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RESUM 

El títol del projecte, és “Projecte d’Urbanització de les obres bàsiques del Parc del 
Manteniment i reacondicionament de la nau existent” . I tal com diu el títol,  es tracta 
d’urbanitzar, a nivell d’obres bàsiques, una parcel·la on hi ha ubicada una nau industrial, la 
qual requereix una nova adequació als temps presents, a les normatives actuals i al nou us 
del qual se la pretén dotar.  

Per que això sigui possible, en el present projecte, s’urbanitzarà una part de la finca, per tal 
que pugui complir el servei al qual s’ha destinat. S’haurà de disposar d’una xarxa de 
clavegueram, d’enllumenat, xarxa de sanejament... I el mateix amb la nau. S’ha de disposar 
per tal que pugui donar un ús correcte als serveis de Manteniment de l’Ajuntament de 
Mataró. S’han d’adequar les façanes i substituir la coberta, i habilitar el seu interior segons 
els nous usos als quals se la pretén dotar, i a les noves normatives actuals.  

Al redactar el projecte per a l’empresa EIPO SL, s’ha de tenir en compte el compliment dels 
criteris i requisits establerts prèviament per l’empresa, i s’ha de tenir en compte també les 
limitacions creades per les exigències del client, en aquest cas, una administració pública. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Des de l’ajuntament de Mataró es planteja el repte d’intentar abastar tots els serveis de 
manteniment de l’esmentat ajuntament, en un únic espai. Aquest espai és una nau industrial 
en desús, de la qual disposa l’ajuntament.  

El projecte planteja una solució a nivell d’urbanització i d’edificació.  

S’ha de dotar la nau i el seu entorn dels serveis bàsics que requereix tota edificació i 
urbanització, i a part, s’ha de intentar encabir tots els serveis en aquest espai, salvant les 
dificultats que presenta el compartiment d’un espai per a diferents usos.  

El present projecte inclou tots els documents que anomena el CTE, en referència al contingut 
d’un projecte bàsic. Hi ha parts que s’han vist ampliades i que serien pròpies de projecte 
executiu. 

La memòria segueix l’esquema tipus del CTE  i consta de dues parts diferenciades, com són 
una memòria descriptiva i una altre de constructiva.  

El procés de treball inclou la interacció amb el client, que va modificant sobre la marxa del 
projecte els canvis o sugerències que considera necessàries.   

Als annexes es completa la informació amb els càlculs, estudis, plànols, plec de condicions, i 
pressupost. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Agents 

El Projectista és EIPO S.L. 

Redactor del Projecte:  L’enginyer Industrial  

David Carbó Gonzalez 

 

2.2. Informació  prèvia 

2.2.1. Antecedents, Situació i emplaçament. 

L’Ajuntament de Mataró i PUMSA, empresa municipal, son propietaris d’una finca situada a 
les afores de Mataró, al veïnat de Valldeix, que te una superfície de 42.356 m2. En aquests 
terrenys hi ha construïda una nau, destinada antigament a magatzem i comerç de materials 
de construcció, de 5.224 m2 construïts en planta baixa i 1.260 m en planta altell. 

Actualment, l’Ajuntament te situades les oficines i una part de les instal·lacions del Servei de 
manteniment en un emplaçament on properament està prevista la construcció de nous 
equipaments de proximitat. Aquest fet, conjuntament amb la possibilitat de disposar de la 
finca del veïnat de Valldeix, porta a estudiar el trasllat del Servei de Manteniment a 
l’anomenada finca (finca del Pericó).  

El document on consten els plànols conté un plànol amb la situació i emplaçament exacte de 
la finca i de la nau.  
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Fig. 1 

A la figura 1 s’hi observa una imatge aèria del veïnat de Valldeix, l’àmbit de la finca i la nau 
existent. 

 

2.2.2. Planejament urbanístic vigent 

El planejament vigent és el Plà General d’Ordenació de Mataró; una part dels terrenys 
objecte del projecte estan inclosos en el Pla de Millora Urbana discontinuo PMU-d03 als 
àmbits IVECO-RENFE / FARINERA VEINAT DE VALLDEIX. 

En la finca objecte del projecte hi trobem diverses qualificacions: 

Clau Descripció Superfície (m2) 

E Sistema d’equipament (correspon a l’edificació actual i als terrenys 
adjacents) 

13.189,89 m8 

V Sistema de parcs i jardins (correspon a una franja d’amplada 
variable d’entre 10 i 50m que rodeja els equipaments) 

11.010,00 m2 

7b Sòl no urbanitzable agrícola (correspon a la resta dels terrenys del 
conjunt situats a llevant) 

18.156,67 m2 

Total finca .... 42.356,56 m2  
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En la figura 1.1 es poden observar les diferents qualificacions en l’àmbit total de la 
finca(delimitat amb la línia blava discontinua), essent: 

 

 Color Verd - Sistema de parcs i jardins 

 Color Blau - Sistema d’equipament 

 Color Blanc - Sòl no urbanitzable agrícola 

fig. 1.1 

 

 

 

 

 

N 
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2.3. Descripció del projecte 

Les activitats que es preveuen traslladar al nou parc del manteniment, estan ocupant, en el 
seu emplaçament actual, les següents superfícies: 

                    m² cobert        m² descobert 

Magatzems municipals ...........................................  4.359 m²    800 m²
  

− Àrea de manteniment i serveis: 
 

− Zona administració, despatxos, departament tècnic.......  835 m²       ---- 
− Vestidors ......................................................................... 118 m²       ---- 
− Jardineria i obres ............................................................  710 m²       ---- 
− Taller mecànic ................................................................  377 m²       ---- 
− Zona magatzem descobert ............................................     ------  1.885 m² 
 

− Actual ocupació magatzem Pericó ......................................  1.960 m²       ---- 

TOTAL PROGRAMA ............................................................... 8.359 m² 2.685 m² 

El present projecte ajusta el programa de les diferents activitats a implantar en el parc amb 
l’objectiu d’aprofitar al màxim les actuals edificacions. 

Les actuals edificacions, consten de la nau existent, i d’una petita edificació, annexada a la 
cara Sud de la nau, la construcció de la qual no entra en l’àmbit del projecte, però si que 
s’inclou a nivell de definició d’usos i instal·lacions.  

Una part que no contempla el projecte, és la part estructural, tant dels murs de contenció, 
com de la nova edificació, ja que s’ha subcontractat a una calculista d’estructures, per 
exigències de l’empresa.  

Per tant, els trets essencials del projecte són; 

1. Realitzar una remodelació de les naus actuals amb la substitució de la coberta i 
l’adequació de les façanes. 

2. Anar disposant els nous usos a les diferents naus existents, amb l’objectiu de donar 
resposta al programa, aprofitant al màxim els edificis actuals i els projectats, per tal 
de minimitzar el volum d’obra. 

Als plànols, s’indiquen sobre la planta topogràfica, les superfícies que es destinen a cada ús, 
tant la part dels edificis, com l’exterior.  
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El programa d’usos i les seves superfícies, és:  

 
-Area 
Manteniment:      

  edificació   
espais 

exteriors  
      

- Planta baixa  1.445,25 m² -  
- 1ª Planta Pis  1.279,90 m² -  
- 2ª Planta Pis  529,09 m² -  

TOTAL  3.254,24 m² -  
      

- Aparcament  -  1.747,75 m² 
      
      
-Magatzem Municipal:     

  edificació   
espais 

exteriors  
      

- Planta baixa  4.109,21 m² -  
- Altell  389,14 m² -  

TOTAL  4.498,35 m² -  
      
-Espai urbanitzat d’ús compartit -  3.729,54 m² 
      
-Zones verdes  -  1.767,61 m² 
      
      
TOTAL SOSTRE CONSTRUIT 7.752,59 m² sostre  
      
TOTAL ESPAI EXTERIOR URBANITZAT -  7.244,90 m² sòl 

 

El comparatiu de sostres entre l’edificació existent i la resultant de la proposta, és la següent: 

 

ESTAT ACTUAL 

Planta Baixa:      5.224 m² 

Planta Pis:   53,4 + 360,7 + 846 = 1.260 m² 

TOTAL SOSTRE ACTUAL:    6.484 m² 
 
 
 

ESTAT PROJECTAT 
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- Sostre a construir: 

Edifici Manteniment:  Planta Baixa:      633,31 m² 

     Planta Pis 1:      604,97 m² 

     Planta Pis 2:      529,09 m² 

Total sostre a construir:    1.767,37 m² 

 
- Sostre a enderrocar: 

Planta Baixa:    302,85 m² 

Planta Pis :   195,93 m² 

Total sostre a enderrocar:      498,78 m² 

 

 
- Sostre resultant: 

Sostre final = 6.484 + 1.767,37 – 498,78 = 7.752,60  m² sostre 
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2.4. Prestacions del edifici 

S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències 
bàsiques del CTE. S’indiquen específicament  les que superen els llindars establerts al CTE. 

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi 
Tècnic d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del 
compliment del Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis. 

Aquests compliments del CTE es poden a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències 
bàsiques també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar  
que assoleixen les mateixes prestacions. 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

- EDIFICIS EXISTENTS 

Es preveu una substitució completa de la coberta actual, que és de fibrociment, per una 
coberta tipus sandwich. També es substituiran els baixants de pluvials. 

Es preveu l’arranjament de les façanes. Les façanes nord i est són de totxana sense 
arrebossar i la façana oest és de gero pintat. Es troben força malmeses. Es preveu recréixer 
les parets de façana fins assolir una línia continua de coronació, amagant parcialment el dent 
de serra que forma la façana al anar resseguint les  encavallades. Als trams de façana on es 
disposen les obertures, es col·locaran unes franges de xapa grecada perforada. 

Una part de les naus actuals es reformaran completament per tal de col·locar-hi el programa 
del Servei de Manteniment. Afecta a la primera nau situada més al sud. 

A la resta de naus es preveu la reparació del paviment i l’adequació de les instal·lacions 
elèctriques, d’enllumenat i contra incendis Es dividirà l’espai principal de les naus existents 
en 2, mitjançant una paret de bloc de formigó. 
 

- NOVES EDIFICACIONS  
 

Serveis de Manteniment: 

La nova construcció és un edifici de tres alçades de planta rectangular; de 40,65x15,50 m la 
planta baixa i de 40,65x12,50 m les dues plantes pis. Les plantes estan disposades en els 
nivells 100.62, 104.60 i 108.35. 

El nucli d’escala i l’ascensor comunica les tres plantes de l’edifici. La planta baixa amb una 
major profunditat s’adossa a l’edifici existent, on es situa la part del programa destinada 
bàsicament a garatge, taller, vestidors i control. A les plantes pis es col·loquen les oficines, 
les dependencies administratives i l’arxiu. 

3.1. Edificació 

 
Moviments de terres 
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Les operacions a dur a terme són: neteja i esbrossada del terreny, rebaix per formació 
plataformes d’implantació dels edificis, obertura de rases i pous. Un cop executada la 
fonamentació i el mur situat entre l’edifici de manteniment i l’esplanada superior, s’efectuarà 
el reblert  de terres i el compactat d’aquest. 
 
 
Coberta 

A la coberta s’hi construirà un terrat invertit sobre l’estructura de formigó, per a la col·locació 
de maquinària i d’altres serveis; els pendents es formaran amb formigó cel·lular de densitat 
150 Kg/m3 de 15 cm de gruix mitjà i acabat remolinat amb un pendent mínim de l’1,5%. La 
impermeabilització serà amb dues làmines bituminoses amb armadura de fil de polietilè 
protegides amb geotèxtil, aïllament amb placa de poliestirè de 50 mm de gruix, una capa de 
protecció amb morter de 3 cm de gruix i acabat amb una capa de 10 cm de gruix de canto 
rodat amb una grandària màxima de 30 a 40 mm. 

A la nau existent es preveu un desmuntatge de les plaques de fibrociment i el seu apilat, 
manipulat i transport a l’abocador autoritzat per una empresa i personal homologat per 
aquests treballs. Es col·locarà una coberta sandwich formada per un perfil inferior R4-
44/1000 de 0,6 mm de gruix de xapa d’acer galvanitzada i acabat policolor, omeges 
separadores en xapa d’acer galvanitzat d’1 mm d’espessor, aïllament tèrmic i acústic tipus 
IBR de 80 mm d’espessor i perfil superior R4-44/1000 de 0,6 mm de xapa d’acer 
galvanitzada i acabada en policolor. 

Es col·locaran lluernaris distribuïts per la superfície, formats per dues plaques translúcides 
(transparent i blanc), del mateix perfil de coberta (R4-44/1000) realitzades en polièster i 
protegides mitjançant Gel-Coat. 

També es col·locarà el carener, els canals, les embocadures, els morrions i els remats de 
coronació. 
 
 
Tancaments i acabats 

Els tancaments exteriors de l’edifici consistiran en paret de bloc foradat llis de 20 cm de gruix, 
de morter de ciment, per revestir, col·locat amb morter mixt de ciment i sorra de marbre 
blanc. Damunt del bloc, per la part exterior, s’aplicarà un aïllament de 5cm d’escuma de 
poliuretà, i s’hi recolzaràn les estructures metàl·liques de suport dels elements d’acabat. Fins 
a 3,45 m hi haurà un revestiment amb tubs rectangulars d’acer galvanitzat de secció 40x20x2 
mm damunt d’estructura de suport amb tubs rectangulars d’acer galvanitzat de 80x40x3 mm. 
A partir dels 3,45 es col·locarà un panell de façana tipus ARGA de la casa Arcelor o similar 



Projecte d’Urbanització de la UA Parc del Manteniment i reacondicionament de la nau existent Pàg. 15 

 

compost per dues xapes d’acer galvanitzat, una d’exterior lacada de 0,70 mm de gruix i una 
d’interior sense lacar de 0,5 mm de gruix, col·locada en sentit horitzontal, amb un aïllament 
tèrmic de poliuretà projectat de 50 mm de gruix i una densitat de 50 kg/m3, tot muntat sobre 
tubs rectangulars d’acer galvanitzat de 80x40x3 mm fixats a la paret mitjançant tacs. 

A la part interior hi haurà diferents revestiments segons l’ús del compartiment. Es col·locarà 
un arrebossat amb morter de ciment i posterior pintat amb pintura plàstica per a les zones 
d’aparcament; un enguixat i posterior pintat per a les dependències de la planta baixa; un 
arrebossat i posterior revestiment amb rajola de valència de 20x20 cm per a les zones 
humides, i en els despatxos i oficines es col·locarà un aïllament tèrmic de 5 cm de llana de 
roca de densitat 40 Kg/m3, amb un posterior aplacat amb dos panells, un de cartró guix FV 
61/400 amb placa de 13 mm sobre estructura d’acer galvanitzat col·locada cada 40 cm i 
l’altre de material fenòlic. 

Les façanes de la nau actual es recreixeran, fins assolir una cota continua en tot el perímetre 
i 1 m d’alçada en les parets mitgeres. Les façanes s’acabaran amb un monocapa de morter 
de calç de color, aplicat damunt de les parets actuals, previ anivellament de les 
imperfeccions amb morter d’alta adherència i col·locació d’armadura de malla de fibra de 
vidre. Els trams on es concentren les obertures –portes i finestres-, es folraran amb xapa 
grecada prelacada i perforada d’acer galvanitzat de color amb un perfil de 0,70 mm de gruix. 

Els tancaments del pati interior es farà amb paret de 20 cm de gruix amb bloc de morter de 
ciment de 40x20x20 cm amb un doble trasdossat a una cara amb envà de cartró guix FV 
61/400 amb placa de 13 mm sobre estructura d’acer galvanitzat de 40 mm, col·locada cada 
40 cm i placa de material fenòlic damunt, amb aïllament interior de llana de roca de 40 Kg/m3 
de densitat i 50 mm de gruix. A la part exterior el revestiment serà amb xapa d’acer grecada i 
prelacada de color amb un perfil de 0,70 mm de gruix col·locada en sentit horitzontal, damunt 
d’una capa de 5 cm d’escuma de poliuretà. 

Les divisions interiors són bàsicament de dos tipus: les divisions de les sales dins d’una 
mateixa nau, que estaran formades per parets de gero o totxana de 29x14x10 cm revestides 
segons el seu ús, i les divisions entre les diferents naus, que es realitzarà amb paret de bloc 
de formigó de 40x20x20 cm per revestir. La resta de divisions es construiran amb mampares 
cegues o mixtes amb acabat de melamina color metal·litzat amb perfileria d’alumini anoditzat 
inox o plata amb aïllament acústic on correspongui. 

El tipus de revestiment interior dependrà de les zones on es situï. Per les zones humides 
seran de rajola de valència de 20x20 cm damunt d’un arrebossat de morter de ciment; per 
les zones de garatge o magatzems antics hi haurà un pintat dels blocs de morter de ciment; 
per les zones de tallers, magatzems nous i aparcament el revestiment serà amb arrebossat 
de morter de ciment i posterior pintat amb pintura plàstica; altres sales aniran amb enguixat i 
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posterior pintat amb pintura plàstica; les zones d’oficines i despatxos tindran un revestiment 
amb panell fenòlic clavat damunt del suport corresponent. 

La fusteria serà d’alumini lacat de color, amb fulles fixes, correderes i abatibles amb vidre 
aïllant de seguretat de dues fulles, una interior de 3+3 mm de gruix, cambra d’aire de 8 mm i 
una d’exterior de 3+3 mm a l’obertura de façanes de l’edifici nou i a les finestres de les naus 
existents. 

Les portes d’accés a les naus seran basculants. 

El paviment de l’aparcament serà de formigó amb acabat remolinat mecànic amb pols de 
quars. 

El paviment de les plantes del nou edifici serà de terratzo de gra petit de 40x40 cm. Als 
vestidors i als locals d’instal·lacions serà de gres porcellànic antilliscant de 30x30 cm. 

En les naus existents, es realitzarà una reparació del paviment existent per adequar-ne el 
seu estat. 

Es col·locarà fals sostre registrable, amb plaques acústiques de fibres vegetals 
fonoabsorbents muntat sobre perfileria metàl·lica oculta de 60x60cm. En els vestidors i 
serveis higiènics serà de lamel·les d’alumini lacades de 120x60 cm. Al vestíbul serà de 
cassetons metàl·lics acústics microperforades amb vel negre incorporat de 120x60 cm. 

Les baranes de les escales seran metàl·liques per pintar. 

Es preveuen instal·lacions de clavegueram, aigua sanitària, gas, electricitat, climatització, veu 
i dades, control i seguretat, energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica en el nou edifici i 
instal·lacions de clavegueram, elèctrica i de protecció d’incendis per les naus dels 
magatzems. 

L’edifici estarà equipat amb parallamps. 

 

3.2. Urbanització   
 
Enderrocs i moviments de terres 
 
Es realitzarà la demolició dels elements afectats per les obres, incompatibles amb la nova 
ordenació.  
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Posteriorment s’efectuarà una neteja i esbrossada de tot l’àmbit per procedir a l’excavació de 
terres i als treballs d’esplanació. 
 
 
Pavimentació 
 
El vial públic exterior a l’àmbit que llinda pel costat sud amb la finca en qüestió – El Camí de 
la Lorita–, serà de prioritat invertida amb la següent secció:  
 

− Vial amb una secció total de 8 m d’amplada format per una cuneta al costat sud 
de 1 m d’amplada,  una vorera de 2 m i una calçada de 5 m 

 
S’ha projectat el següent paquet de ferm: 
 

− Calçada: format per subbase de sauló de 25 cm, base de tot-ú artificial de 25 cm, 
reg d’emprimació, capa de base de mescla bituminosa en calent tipus G-20 de 9 
cm de gruix, reg d’adherència i capa de rodadura de mescla bituminosa en calent 
tipus D-12 de 6 cm. 

 
− Vorera: formada per subbase de sauló de 20 cm , base de tot-ú artificial de 20 cm 

i paviment de formigó HP-40 de 15 cm. 
 
La rigola serà de 30x30x8 cm i la cuneta serà de formigó “in situ” en V. 
 
La pavimentació de la vialitat interior del Parc serà: 
 

− Reforç de mescla bituminosa en un tram de la façana oest del parc, es mantindrà 
el paviment de mescla existents i únicament es col·locarà un reforç de 6 cm de 
mescla bituminosa en calent tipus D-12 

 
− Calçades de nova planta ó existents a modificar: La pavimentació estarà formada 

per subbase de sauló de 25 cm, base de tot-ú artificial de 25 cm, reg 
d’emprimació, capa de base de mescla bituminosa en calent de 9 cm, reg 
d’adherència i capa de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus D-12 de 6 
cm. 

 
− Les voreres dels nous edificis: Formades per una subbase de sauló de 20 cm, 

una capa de base de formigó HM-20/B*40/l de 10 cm, una capa de 3 cm de 
morter de ciment i peça de panot de 20x20x4 cm. 

 
− Les vorades seran de peça de formigó tipus T3, de 17x28x100 cm i tipus P1 per a 

la delimitació de la zona verda. 
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− Les rigoles seran de 30x30x8 cm. 
 
 
Clavegueram 
 
S’ha previst una xarxa separativa. Les aigües pluvials s’aboquen en diversos punts a la Riera 
de Can Soler. Les aigües residuals es connecten al col·lector existent a la Riera de Can 
Soler. 

Els col·lectors seran de PVC estructurat tipus WAVIHOL o similar de diferents diàmetres. Les 
rases on es col·loquen aquest tubs es rebliran amb sauló net. 

El drenatge dels vials es preveu amb embornals que connectin amb la xarxa amb tubs de 
PVC estructurat de 20 cm de diàmetre. També es col·locaran reixes interceptores i cunetes 
de formigó de diferents mides. 

Els pous de registre seran de planta circular per a les canonades de diàmetre igual o inferior 
a 80 cm, amb peces prefabricades de formigó de 90 cm de diàmetre interior. Les tapes seran 
de fossa dúctil per a 40 Tn i els graons dels pous de registre seran d’acer galvanitzat recobert 
de polipropilè. 

 

Enllumenat viari 

Al Camí de la Lorita es preveu la instal·lació de punts de llum de 7 m d’alçada tipus Fanal 
Plus, amb projectors tipus PRQ de la casa Carandini o similar, amb equips de VSAP de 150 
W. 

La distribució de punts de llum serà unilateral a una interdistància entre punts de 16 m.  

L’enllumenat públic es connectarà al nou quadre de comandament que es situarà al costat de 
la nova estació transformadora, a la part baixa de la finca, en façana al Camí de la Lorita. 

Les canalitzacions seran amb tubs de polietilè de doble capa de diàmetre φ 90 mm, i els 
passos sota calçada seran amb dau de recobriment de formigó i en tronetes de 60x60 cm. 

Així mateix, tots els cables aniran aïllats mitjançant coberta de PVC i armats per a una millor 
protecció. 

 

Enllumenat del Parc. 

Es preveu la col·locació de punts de llum en columnes o bé adossats a la façana de l’edifici, 
amb equips de VSAP. 
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La distribució de punts de llum s’ha de fer de manera que permeti assolir un nivell mig de 15 
lux en els espais exteriors pavimentats, es col·locaran diferents punts de llum segons quin 
sigui l’espai a il·luminar. Concretament les llumeneres que s’empraran seran: 

 
− Llumenera adossada a façana amb projector OA-400 de la casa CARANDINI o similar 

amb equip de VSAP de 150 W. 

 
− Lluminària tipus QS-10 de la casa CARANDINI o similar amb equip de VSAP de 150 

W. 

 
− Projector tipus PRQ de la casa CARANDINI o similar amb equip de VSAP de 150 W. 

 

Xarxa elèctrica. 

Es preveu la col·locació d’una estació transformadora integrada a la tanca del recinte de 
Manteniment. A partir de la estació es formaran les escomeses de baixa tensió independents: 
serveis de manteniment i  magatzems  i serveis generals. 

 

Aigua potable i telefonia 

Es preveu la formació d’escomeses d’aigua potable i telefonia. 

Les xarxes s’han dissenyat seguint els criteris emprats per les Companyies 
Subministradores. 

 

Seguretat i Control 

Es preveu la preinstal.lació d’una canalització pel comandament de les portes d’accés al parc 
i pel control amb càmeres de vídeo del recinte. 

 

Reg 

Es preveu la formació d’una xarxa de reg manual amb boques de reg situades entre elles a 
una distància màxima de 50 m, i una xarxa de reg automatitzat amb sistema tech-line 
comandada per electrovàlvules i per programadors. 
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Jardineria 

Es preveu mantenir la vegetació actual al costat de la llera de la riera, reforçant-ne la 
plantació en les zones més afectades.  
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4. COMPLIMENT DEL CTE 

S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències 
bàsiques del CTE. S’indiquen específicament  les que superen els llindars establerts al CTE. 

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi 
Tècnic d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del 
compliment del Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis. 

Aquests compliments del CTE es poden a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències 
bàsiques també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar  
que assoleixen les mateixes prestacions. 

4.1. Seguretat estructural 

Aquest apartat no consta, ja que no s’intervé estructuralment, i així s’ha preestablert amb el 
client.  

4.2. Seguretat en cas d’incendi 

El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants 
de l’edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i 
procediments del Document Bàsic DB-SI,  per a totes les exigències bàsiques: 

 
− SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l’incendi pel seu 

interior. 

− SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l’incendi pel seu 
exterior. 

− SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats 
per que els ocupants puguin abandonar l’edifici. 

− SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i 
instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió de 
l’incendi. 

− SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat 
i d’extinció 
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− SI 6 Resistència estructural a l'incendi, per garantir la resistència al foc de 
l’estructura durant el -temps necessari per a fer possible tots els paràmetres 
anteriors. 

 
Pels edificis de nova construcció, també és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

 

4.2.1. SI 5  Intervenció dels bombers 

1. Aproximació als edificis:  

Els vials d’aproximació dels edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior 
a 9 metres han de complir les següents condicions: 
 

Condicions dels vials d’aproximació 
Normativa  Projecte 
Amplada útil:         

Mínim ≥ 3,50  m. (1)  = 10,00  m. 

Façanes accessibles > 10 m. ≥ 4,00 m. (2)     

Carrers  amplada total >12m. ≥ 6,00 m. (2)     

Carrers  amb  trams   corbats ≥ 7,20 m. (2)     

Alçada de pas ≥ 4,50 m. (1)  ≥ 4,50 m. 

Capacitat portant = 20,00 kN/m2 (1) (2)  ≥ 20,00 kN/m2 

Vehicle = 150,00 kN (2)  = 150,00 kN 

Pendent  <  15,00 % (2)  < 12 % 
         

(1) DB-SI                 (2) Decret 241/1994         
 
 

2. Entorn dels edificis: 
 

Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9 metres han de 
disposar d’un espai de maniobra al llarg de les façanes dels accessos principals, 
que compleixi les següents condicions: 
 

 L’edifici no supera els 9 metres d’alçada d’evacuació descendent. 
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Condicions de l’entorn davant de les façanes 
Normativa  Projecte 
Amplada total ≥ 8,00  m. (2)  = 8,00  m. 

Amplada útil ≥ 5,00  m. (1)  = 600  m. 

Alçada lliure la  de l’edifici  (1)  = 7,20 m. 

Sep. màxima vehicle-edifici  23,00 m. (1)   3,00 m. 

Distància màxima a accés principal  30,00 m.    3,00 m. 

Pendent  <  10%  (1) (2)   % m. 

Capacitat portant = 20,00 kN/m2   = 20,00 kN/m2 

vehicle = 150,00 kN   = 150,00 kN 

punxonament = 100,00 kN  (1) (2)  = 100,00 % 
         

(1) DB-SI                 (2) Decret 241/1994         

 

4.3. Seguretat d’utilització 

4.3.1. Seguretat enfront el risc de caigudes 

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels 
desnivells,  les característiques de les rampes i de les escales,  i la neteja de vidres 
compliran el DB SU 1. 

Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres 
arquitectòniques també compliran el  Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 
20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, els 
habitatges unifamiliars queden exclosos del  seu compliment. 

Les característiques de les escales i  baranes de protecció també compliran el Decret 
259/2003 sobre “Requisits mínims en els edificis d’habitatges” 

Totes les baranes tenen una altura d’1 metre. 

 

4.3.2. Seguretat enfront el risc  d’impacte o quedar enganxat. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes 
o practicables de l’edifici complint el DB SU 2.  
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4.3.3. Seguretat en front de quedar tancat. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un 
recinte complint el DB SU 3.  

Totes les portes exteriors de l’edifici tenen obertura en el sentit de l’evacuació. 
 

4.3.4. Seguretat enfront d’il·luminació inadequada 

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per 
il·luminació inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un 
enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’il·luminació 
seran: 
 

 Zona  Luminància 
mínima [lux] 

Escales 10 Exclusiva per a persones 
 Resta de zones 5    Exterior 
Per a vehicles o mixtes  10 

Exclusiva per a persones Escales 75 

 Resta de zones 50    Interior 

Per a vehicles o mixtes  50 

Factor d’uniformitat mitjà  fu ≥ 40% 
 
 

4.3.5. Seguretat per alta ocupació. 
No és aplicable en aquest edifici. 

 

4.3.6. Seguretat enfront del risc d’ofegament 
No és aplicable en aquest edifici. 

 

4.3.7. Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 
Les característiques constructives, protecció dels recorreguts peatonals, i 
senyalització de les zones d’aparcament i de circulació de vehicles en els edificis 
compliran el DB SU 7. 
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4.3.8. Seguretat enfront del risc de llamps 
Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8.  
Es preveu la instal·lació de parallamps. 

 

4.4. Salubritat 

HS 1   Protecció de la humitat: 

Es limitarà els riscs previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior 
dels edificis i als seus tancaments complint el DB HS 1.  

 

HS 2  Recollida i evacuació de residus: 

L'edifici disposarà d'espais individuals per a contenidors selectius, i també d’espais 
comunitaris per a contenidors, d'acord amb el DB HS 2 i també l’article 7 del Decret 
d’ecoeficiència 21/2006 i la normativa municipal.  

L’edifici disposarà d’espai per a contenidors situat a la planta baixa amb accés des de 
l’exterior, d’acord amb el DB HS 2 i també l’article 7 del Decret d’ecoeficiència 
21/2006 i la normativa municipal.  

 

HS 3   Qualitat de l’aire interior: 

L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres 
condicions de disseny d'acord amb el DB HS 3.  

 

HS 4   Subministra d’aigua: 

L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministra d’aigua i equipament higiènic  
d'acord amb el DB HS 4.  

Existeix xarxa municipal d’aigua potable. 
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HS 5   Evacuació d’aigües: 

Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions 
de dissenys, dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els 
paràmetres de l’article 3 del Decret d’ecoeficiència 21/2006. 

L’edifici té xarxa separativa. 

 

4.5. Protecció contra el soroll 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin patir per efectes del soroll. Es dotarà dels 
mitjans necessaris, fent complir el DB Protecció Contra el Soroll.  

4.6. Estalvi d’energia 

HE1   Limitació de la demanda energètica: 

Envolvent tèrmica 
Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és C1, 
pel fet d’estar establerta en aquest document. 
 
La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el que els 
paràmetres característics dels seus tancaments i particions interiors de l’envolvent 
tèrmica siguin els següents: 
 
 
 
 

ZONA CLIMÀTICA C1 

           

Transmitància límit de murs de façana y 

Tancaments en contacte amb el terreny  UMlim : 0,73 W/m²K 

Transmitància límit de sòls   USlim : 0,50 W/m²K 

Transmitància límit de cobertes   UClim : 0,41 W/m²K 

Factor solar modificat límit de lluernàries   Fllim : 0,37 
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Factor solar modificat límit de forats UHlim W/m²K  Transmitància límit de forats UHlim W/m²K 

Baixa càrrega interna Alta càrrega interna 

% de forats N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

De 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

De 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

De 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

De 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) ---- ---- ---- 0,56 ---- 0,60 

De 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) ---- ---- ---- 0,47 ---- 0,52 

De 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) ---- ---- ---- 0,42 ---- 0,46 

 

Opció simplificada: 
 
El % de forats a cada façana serà < 60%. En façanes amb àrees <10% s’admet que 
sigui > del 60%. 
El % de lluernes serà inferior al 5% de la superfície total de la coberta. 
 
El percentatge de forats a cada façana, i el de lluernes de tota la coberta compleix les 
condicions d’aplicabilitat de l’article 3.2.1.2 de HE1, pel que es pot aplicar l’opció 
simplificada de comprovació de la demanda energètica de l’envolvent  tèrmica, pel 
que es justificaran els  seus paràmetres, la transmissió amb zones comuns no 
calefactades, el control de les condensacions intersticials i superficials, i les 
limitacions de permeabilitat a l’aire en forats i lluernes. 

Limitació de la demanda energètica NRE AT-87: 

 Es compleix la limitació de la demanda energètica NRE-AT-87 
 
 
 
 
HE 2   Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: 
 

Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord 
amb el vigent Reglament d’instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) 
Es preveuen calderes de gas natural d’alt rendiment i baixa temperatura per a la 
producció d’ACS. 
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HE 3   Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació: 
 

S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions d'il·luminació interior de l’edifici projectat. 
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat 
(UGR) i l’índex de rendiment del color (Ra) s’adequarà a les necessitats d’il·luminació 
dels usuaris de cada zona. 
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI a 6 w/m2 x 100 lux a les 
zones comuns: vestíbul i escala; i 5 w/m2 x 100 lux als aparcaments. 

 
HE4   Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària: 
 

El 60% de les necessitats d’aigua calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de 
captació emmagatzemant i utilització d’energia solar. 

 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 
Es redacta aquest projecte en aplicació de la següent normativa: 
 
1 .  Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 

Instruccions Tècniques Complementàries ITE, aprovat per Reial decret 
1751/1998, de 31 de juliol. 

2 .  Reial decret 1218/2002, de 22 de novembre, pel qual es modifica el RITE,    
Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol. 

3 .  Reial decret 314/2006 del 17 de Març pel qual s’aprova el Codi Tècnic 
d'Edificació. Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

 
HE 5   Contribució fotovòltaica mínima d'energia elèctrica: 
 

L’edifici incorpora sistema de captació i transformació d’energia solar en 
energia elèctrica per procediments fotovoltaics, per una potència de pico a 
instal.lar de 6,25 KW. El inversor tindrà una potencia mínima de 5 KW. 

 

 

 

 

 

 

Decret d’ecoeficiència 
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Es compleixen els paràmetres d’obligat compliment assenyalats al  Decret 21/2006 
d’ecoeficiència en els edificis: 

- Aigua: sanejament i aixetes 

- Energia: aïllament tèrmic, protecció solar, producció d’aigua calenta sanitària amb 
energia solar. 

- Materials i sistemes constructius. 
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5. COMPLIMENT D’ALTRES  REGLAMENTS I 
DISPOSICIONS 

 

Els reglaments i disposicions a complir són els següents: 

- CTE (codi tècnic de la Edificació) 

- RITE ( Reglament instal·lacions tèrmiques en Edificació) 

- RBTE (Reglament electrotècnic de baixa tensió) 

- Decret d’ecoeficiència 

- RSCIEI ( reglament de seguretat contra incendis en edificis industrials) 

- Compliment de totes les normatives vigents en matèria de seguretat i salut. 

- Compliment de totes les normatives vigents en matèria de medi ambient, prevenció de la 
contaminació i impacte ambiental.  
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6. PLA D’OBRES 

 

A continuació es mostra en un diagrama de Gantt, una planificació dels treballs a realitzar, 
tant a nivell d’urbanització, com d’edificació. La durada total dels treballs es de 18 mesos. La 
durada podia ser inferior o superior, però així s’ha acordat em el contractista per raons 
econòmiques.. 
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SEGURETAT I SALUT 
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Moviment de Terres
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PLA D'OBRES
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Moviments de terres 

Clavegueram

Pavimentació

Electricitat

Enllumenat exterior

Aigua

Jardineria i acabats

Reg

10 11

Altres serveis

125 136 7 8 9
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7. PROTECCIÓ AMBIENTAL I SEGURETAT I SALUT 

 

El projecte compta amb un annex E,  on consta un Estudi d’impacte Ambiental.  

També inclou un Estudi de Seguretat i Salut a l’annex B. 
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8. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

8.1. QUADRE RESUM 
 

 PEM PEC (sense 
IVA) 

PEC (IVA 
inclòs) 

Edifici Serveis de Manteniment 1.542.477,00 1.835.547,63 2.529.762,88
Edifici Naus Magatzem 665.833,38 796.225,30 923.621,35
Edifici Serveis comuns 221.430,52 263.502,32 305.662,69
Urbanització Manteniment i Magatzems 567.126,36 674.880,37 782.861,23
Urbanització Obres Comunes 168.532,27 200.553,40 232.641,95
    
TOTALS 3.165.399,53 3.766.825,44 4.369.517,51
 

 

8.2. OBRES TOTALS  
 

Pressupost d’execució material 3.165.399,53
Benefici Industrial (6 %) 411.501,94
Despeses Generals (13 %) 189.923,97
  
Total Parcial  3.766.825,44
IVA (16 %) 602.692,07
  
Pressupost d’execució per contracte 4.369.517,51

 
 
 
 
 
 
 
El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de TRES MILIONS CENT  
SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU Euros amb CINQUANTA-TRES 
Cèntims  

 
(3.165.399,53 €) 
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El Pressupost d’Execució per Contracte ascendeix a la quantitat de QUATRE MILIONS 
TRES-CENTS SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS DISSET Euros amb CINQUANTA-UN  
Cèntims. 

(4.369.517,51 €) 

 

Barcelona, Maig 2009        L’enginyer Industrial 

    

David Carbó Gonzalez 
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CONCLUSIONS 

 

Un projecte d’aquestes característiques, no consta d’un llistat clar de conclusions. Però el 
que si es pot establir,  es que s’ha arribat a una solució a la problemàtica inicial del client.  

El client disposava d’una possible ubicació per a uns serveis de manteniment, i el projecte li 
ha plantejat una solució a la qual s’ha arribat després de mesos de treball, i de col·laboració 
entre el projectista i el mateix client. 

El projecte reflecteix una metodologia de treball i segueix les normatives obligatòries en el 
camp de la construcció i l’urbanisme.  També es mostren de manera clara, en els annexes 
pertinents, totes les parts que són necessàries en la elaboració de projectes d’urbanisme i 
construcció.  

Al llarg d’aquests mesos que ha durat la redacció del projecte s’han descartat moltes opcions 
constructives, i això promou una tasca d’investigació del seu autor. Així doncs, també s’ha 
requerit la col·laboració amb molts tècnics, per diferents motius, afavorint en tot moment el 
treball en equip.  
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BILBLIOGRAFIA 

 

En aquest tipus de projecte, les consultes que es fan, són bàsicament normatives i catàlegs 
comercials d’empreses de construcció. No es fan citacions de llibres ni de publicacions. Així 
doncs es tracta d’una bibliografia complementària. 

 Normatives 

CTE – Código técnico de la edificación.  

Normatives específiques citades en els annexes corresponents.  

 

Catàlegs de consulta 

Enllumenat: CARANDINI, IGUZZINI.  

Mobiliari oficina: SILLON SUR, FORMA5, ALUINTER.  

Sanejament: ROCA, FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO 

Electricitat: TOSHIBA, PHILIPS.  

 

Programes informàtics 

Autocad 2008. Autodesk. Inc.2002 

TCQ – Temps Cost i Qualitat. Projecte i Obra 
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